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Övriga närvarande    
Åsa Bellander kommundirektör  
Lennart Andersson bitr. kommundirektör  
Örjan Folkesson ekonomidirektör  
Jimmy Andersson kommunjurist  
Patrik Jansson kommunsekreterare  
Pär Hammarberg kommunsekreterare  
Anna-Karin Ohlsson lokalstrateg Drakfastigheter §154 

 
 
 
Protokollet omfattar §§ 152-154 och §§ 156-174 
 
Justeras 2020-09-16 
 
Det noteras till protokollet att § 155 justeras omedelbart och anslås 
separat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peder Björk 
Ordförande 

Alicja Kapica 
Justerare 

 
 
 
Patrik Jansson 
Sekreterare 

 
 
 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på kommunens digitala anslagstavla. 
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Justering 
 
Till justerare väljs Alicja Kapica med Stefan Falk som ersättare. 
 
_ _ _ _  
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§ 152  Aktuellt från kommunstyrelsekontoret 
(KS-2020-00005) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen ges 
kommundirektören möjlighet att informera styrelsen om aktuella 
frågor. 

Överläggning 
Kommundirektör Åsa Bellander ger en lägesbild av kommunens 
arbete med Covid-19. Hon informerar att påverkan på 
verksamheterna i överlag bedöms som måttlig samt att kommunens 
stabsläge avvecklades den första september men att avsatt personal 
fortsätter att jobba med frågan. Åsa Bellander avslutar med att 
informera om kommunens fortsatta arbete och tar bland annat upp att 
de tidigare arbetsgivarpolitiska rekommendationerna, med 
exempelvis distansarbete, kvarstår. 
 
Biträdande kommundirektör Lennart Andersson informerar om 
varselsituationen i Sundsvall som skett till följd av den förändrade 
situationen för bland annat SCA Ortviken och Kasino Cosmopol. 
 
_ _ _ _ 
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§ 153  Kommunstyrelsens ordförande informerar 
(KS-2020-00014) 
 
Punkten utgår från dagens sammanträde. 
 
 
_ _ _ _ 
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§ 154  Slutrapportering av lokalutredning 
(KS-2020-00009) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
I ärendet ”Förändringar av förvaltningsorganisationen för FAVI och 
socialtjänsten” beslutade Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 171 
bland annat att delprojekt Lokalutredning slutrapporteras till 
kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020. Anna-Karin Ohlsson, 
lokalstrateg på Drakfastigheter, har bjudits in till kommunstyrelserna 
för att ge ledamöterna en slutrapportering för ett delprojekt om 
lokalutredning. 
 
Anna-Karin Ohlsson inleder med att informera om uppdraget och hur 
arbetet genomförts. Hon tar bland annat upp exempel på samverkan 
med förvaltningsdirektörer på vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) 
och individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF) och att det gjorts 
analyser av möjliga fördelar och nackdelar för utlokaliseringar. 
 
Vidare ger Anna-Karin Ohlsson en lägesbild där status redovisas för 
olika stadsdelar kopplade till utlokaliseringen av IAF:s verksamhet. 
Hon avslutar med att summera läget och tar bland annat upp att 
organisationen med VOF och IAF har landat och att det finns en 
tydligare bild av deras lokalbehov. 
 
_ _ _ _ 
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§ 156  Svar på föreläggande från 
förvaltningsrätten i mål 2360-20 
 (KS-2020-00473-17) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge svar enligt kommunstyrelsekontorets förslag 2020-08-10 
avseende Förvaltningsrätten i Härnösands mål nr 2360-20, 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att skicka in yttrandet till 
förvaltningsrätten. 
 

Ärendet 
Sundsvalls kommun har den 20 juli 2020 mottagit ett föreläggande 
från Förvaltningsrätten i Härnösand i mål nr 2360-20. Av 
föreläggandet framgår att Sundsvalls kommun har givits möjligheten 
att bemöta de uppgifter som lämnats av  m.fl. i 
överklagandet av kommunfullmäktiges beslut den 25 maj 2020, § 
103.  
 
Förvaltningsrätten har satt svarstiden till och med den 12 oktober 
2020.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2020-08-25 - § 60 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00473-17  
• Svar till förvaltningsrätten i mål nr 2360-20 
• Föreläggande från förvaltningsrätten Mål nr 2360-20 2020-07-20 
• Stockholm KR 4841-20 Slutligt beslut 2020-07-21 
• Härnösand FR 2360-20 Ej slutligt beslut 2020-07-06 
• Stockholm KR 4205-20 Slutligt beslut 2020-06-25 
• Härnösand FR 2360-20 Ej slutligt beslut 2020-06-12 
• Svar på föreläggande 
 
_ _ _ _ 
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§ 157  Ordförandeförslag: Beslut om tillförordnad 
kommundirektör 
(KS-2020-00822-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Lennart Andersson, biträdande kommundirektör, till 
tillförordnad kommundirektör under perioden 2020-09-21 till och 
med 2020-12-31, samt 
 
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att besluta om 
anställningsvillkoren för den tillförordnade kommundirektören. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Peder Björk väcker ett 
ordförandeförslag rörande beslut om att utse en tillförordnad 
kommundirektör. Nuvarande kommundirektör, Åsa Bellander, 
avslutar sin tjänst 2020-10-11 och kommer ha semester under 
perioden 2020-09-21 till och med 2020-10-11. Rekrytering av ny 
kommundirektör pågår, men kommer inte att vara slutförd med ny 
kommundirektör på plats innan nuvarande kommundirektör lämnar 
sin tjänst. Det finns därför behov av att utse en tillförordnad 
kommundirektör. 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeförslag: Beslut om tillförordnad kommundirektör 
 
_ _ _ _ 
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§ 158  Hembud Servanet 
(KS-2020-00821-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förändringar i bolagsordning, aktieägaravtal och 
ägardirektiv enligt bifogat förslag i ärende KS-2020-00821. 
 

Ärendet 
Bergs Tingslags Elektriska AB (BTEA) har för avsikt att avyttra sina 
aktier i ServaNet AB. I samband med hembudsförfarande erbjuds 
Sundsvall Elnät AB att förvärva 64 aktier i ServaNet AB. 
 
Till följd av den förändrade ägarbilden måste bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv revideras. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00821-2 
• Protokollsutdrag Stadsbacken AB - 2020-04-27 - § 46 
• PM-Beslut Hembud Servanet - SBAB-2020-00035-1 
• Aktieägaravtal 
• Ägardirektiv 
• Bolagsordning Servanet 
 
_ _ _ _ 
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§ 159  Remiss av betänkandet från 
Kulturdepartementet SOU 2020:27, Högre växel i 
minoritetspolitiken - Stärkt samordning och 
uppföljning 
 (KS-2020-00705-4) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrande (KS-2020-00705-3) som Sundsvalls kommuns 
remissvar, samt 
 
att sända remissvaret till Kulturdepartementet. 
 

Ärendet 
Ärendet gäller Sundsvalls kommuns svar angående remiss Högre 
växel i minoritetspolitiken, Stärkt samordning och uppföljning (SOU 
2020:27). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-08-18 - § 25 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00705-4 
• Sundsvalls kommuns yttrande till regeringen angående Högre 

växel i minoritetspolitiken, Stärkt samordning och uppföljning 
(SOU 2020:27) 

• Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27) 

• SOU 2020 27 
 
_ _ _ _ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-09-14 14 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 160  Information om finansiering av 
beslutsstödssystem 
 (KS-2019-01052-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera att investeringen i nytt beslutsstödsystem är genomförd 
och att förbrukade medel på 3 790 tkr är reglerade i 
kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 Mål och resursplan 2020-
2021 med plan för 2023-2024 § 112, (KS-2020-00278). 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsekontoret driver ett utvecklingsarbete för beslutsstöd 
i kommunen och har köpt ett beslutsstödsystem för business 
intelligens BI. Under 2019 ersattes befintligt beslutsstödsystem för 
kommunens chefer med ett nytt beslutsstödsystem. Arbetet är en del i 
att vara en kommunorganisation i framkant. Beslutsstödsystemet är 
ett viktigt stöd för ekonomistyrningen. Internlån söktes inte 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut i juni 2020-06-22, Mål och resursplan 
2020-2021 med plan för 2023-2024 § 112, med omprioritering av 
investeringar gör att investeringsmedlen för beslutsstödsystemet har 
reglerats (KS-2020-00278). 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2020-08-25 - § 58 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01052-1 
 
_ _ _ _ 
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§ 161  Genomförande av utvärdering av 
kommunens krishantering i samband med Covid-
19 
 (KS-2020-00734-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att säkerställa att en 
utvärdering av krishanteringen i samband med Covid-19 görs, 
 
att kommunens trygghets- och säkerhetschef ansvarar för 
utvärderingen, 
 
att utvärderingen presenteras för kommunstyrelsen senast februari 
2021, samt 
 
att utse finans- och näringslivsutskottet till referensgrupp i arbetet 
med utvärderingen. 
 

Ärendet 
Enligt Sundsvalls kommuns krisledningsplan ska åtgärder som 
utförts i samband med samhällsstörningar utvärderas. Kommunens 
krisledning har varit aktiverad sedan mars 2020 i samband med 
smittspridningen av coronaviruset Covid-19. Kommundirektören gör 
nu bedömningen att arbetet hittills bör utvärderas, och enligt 
krisledningsplanen ansvarar trygghets- och säkerhetschefen för sådan 
utvärdering. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2020-08-25 - § 57 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00734-1  
 
_ _ _ _ 
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§ 162  Kommunstyrelsens handlingsplan 2020-
2021 för Sundsvalls kommuns natur- och 
friluftsplan 
 (KS-2020-00662-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsekontorets förslag till handlingsplan 
2020-2021 för bidrag till genomförande av natur- och friluftsplanen, 
samt 
 

Ärendet 
En handlingsplan 2020-2021 för genomförande av natur- och 
friluftsplanen har tagits fram för beslut. Kommunstyrelsens 
handlingsplan siktar mot natur- och friluftsplanens vision och ska 
bidra till att uppfylla de mål som är antagna i Sundsvalls kommuns 
natur- och friluftsplan, utifrån de verksamheter som 
kommunstyrelsen ansvarar för. Handlingsplanen omfattar åtgärder 
under innevarande och kommande år, och har tagit stöd i de strategier 
och åtgärdsförslag som formulerats i natur- och friluftsplanen. 
Handlingsplanen ska ajourhållas så länge natur- och friluftsplanen är 
gällande. 

Överläggning 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag med ändringen att punkt 4 i ursprungsförslaget tas tillbaka i 
förslaget. 
 
Stefan Falk (L), Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) 
instämmer i Bodil Hanssons (S) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Bodil Hansson (S) med fleras förslag. Detta blir också 
kommunstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-08-18 - § 24 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00662-1 
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• Kommunstyrelsens handlingsplan 2020-2021 för Natur- och 
friluftsplan 2020-06-11 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning av handlingsplanen ska ske minst en gång per 
mandatperiod enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut. Dessutom 
föreslås intern årlig uppföljning på avdelningsnivå. 
 
_ _ _ _ 
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§ 163  Gemensam måltidsorganisation och 
organisatorisk placering 
 (KS-2020-00335-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsen övertar ansvaret för all verksamhet och 
personal inom barn- och utbildningsnämndens måltidsorganisation, 
 
att den organisatoriska förändringen sker stegvis med målsättningen 
att kommunen har en samlad måltidsorganisation hos 
kommunstyrelsen, Sundsvalls Mat & Måltider senast 31 december 
2021 samt, 
 
att organisationsförändring och ekonomisk utvecklig årligen (2022-
2024) följs upp i service- och förvaltningsutskottet senast i mars. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen övertar ansvaret för verksamhet och personal inom 
barn- och utbildningsnämndens måltidsverksam och tillskapar en 
gemensam måltidsorganisation i kommunen hos kommunstyrelsen, 
Sundsvalls Mat & Måltider. 

Överläggning 
Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till service- och 
förvaltningsutskottets förslag med följande tilläggsatt-sats: 
 

att ge de enheter som vill möjlighet att välja extern drift för 
måltidsorganisationen under förutsättning att detta sker 
kostnadsneutralt i förhållande till att välja Mat och måltider. 

 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Viktoria 
Janssons (M) förslag. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till service- och förvaltningsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels 
service- och förvaltningsutskottets förslag och dels Viktoria Jansson 
(M) med fleras förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt service- och 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-09-14 19 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

förvaltningsutskottets förslag. 

Reservation 
Viktoria Jansson (M), Alicja Kapica (M), Bertil Kjellberg (M), Liza-
Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2020-08-25 - § 60 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00335-2 
• Projektplan gemensam måltidsorganisation 
 
_ _ _ _ 
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§ 164  Avfallstaxa 2021 
 (KS-2020-00650-2) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Avfallstaxa för 2021 enligt Reko Sundsvall AB:s förslag 
2020-05-29. 
 

Ärendet 
Reko Sundsvall AB har utarbetat ett förslag till taxa för avfall för 
2021. Kommunfullmäktige i Sundsvall ska årligen fastställa 
avfallstaxan. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens service- och 

förvaltningsutskott - 2020-08-25 - § 62 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00650-2 
• Protokollsutdrag Reko 2020-05-29, § 18 
• Tjänsteärende - Avfallstaxa 2021, inkl bilaga 1-3 
• Avfallstaxa 2020 
 
_ _ _ _ 
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§ 165  Investeringar i Tunadalshamnen - återföring 
av investeringsmedel 
 (KS-2020-00656-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillföra kommunstyrelsens investeringsbudget 2020 20,9 miljoner 
kronor för finansiering av investeringar i Tunadalshamnen, samt 
 
att finansiera investeringen genom ianspråktagande av likvida medel. 
 

Ärendet 
Sundsvalls Hamn AB har under 2018 och 2019 genomfört 
investeringar i Tunadalshamnen. Enligt nyttjanderättsavtal mellan 
kommunen och Sundsvalls Hamn AB, ska kommunen svara för 
investeringar i hamnen. Kapitalkostnaden för investeringen ingår i 
den nyttjanderättsavgift som bolaget betalar till kommunen.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2020-08-25 - § 58 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00656-1  

 
_ _ _ _ 
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§ 166  Begäran om borgen från MSB Byafiber EK 
förening, för fiberutbyggnad i Njurunda 
 (KS-2020-00464-5) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja kommunal borgen för MSB Byafiber Ekonomisk förening 
(769628-6306) såsom för egen skuld till dess fulla betalning sker 
(proprieborgen) för de lån som föreningen måste ta i väntan på att 
beviljade statsbidrag betalas ut i samband med byggande av 
bredbandsnät, 
 
att borgensbeloppet uppgår till maximalt 10 200 000 kronor och 
gäller till och med en månad efter att bidraget betalats ut, dock längst 
till och med 2022-11-30, 
 
att i det fall kommunen tvingas infria sitt borgensåtagande, ska 
anmodan om betalning för regressfordran utsändas till 
huvudgäldenären (föreningen) 10 dagar efter kommunens 
borgensinfriande, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att försäkra sig om att 
kommunen får regelbunden information om hur projektet fortlöper. 
 

Ärendet 
Maj-Söröje-Bölom (MSB) Byafiber Ekonomisk förening ansöker om 
kommunal borgen för fiberutbyggnad i Njurunda. Borgensbeloppet 
uppgår till maximal 10 200 000 kronor och motsvarar det stöd som 
föreningen beviljats av Jordbruksverket och som ännu inte utbetalats. 

Överläggning 
Hans Forsberg (C) yrkar bifall till finans- och näringslivsutskottets 
förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, och det är 
finans- och näringslivsutskottets. Detta blir också kommunstyrelsens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens finans- och 

näringslivsutskott - 2020-08-25 - § 59 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00464-5  
• Borgensansökan MSB Byafiber 
• Beslut Länsstyrelsen - ansökan om ändring 
• Reviderad budget 2020-06-09 MSB Byafiber 
• Kalkyl 2020-06-09 
• Föreningsregistrering 
• Resultat o balans MSB Byafiber 2019 
• Stadgar MSB Byafiber 2020-06-24 
 
_ _ _ _ 
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§ 167  Tillämpning av styrmodell för 
fastighetsförvaltningen 
(KS-2020-00738-1) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa tillämpning av styrmodell för fastighetsförvaltningen 
enligt kommunstyrelsekontorets förslag 2020-08-06 (KS-2020-
00738), 
 
att uppdra till kommunstyrelsekontoret att utreda vidare om riktlinjer 
när förvaltningarna lämnar lokaler, samt 
 
att föreslagen tillämpning av tidigare beslutad styrmodell av 
fastighetsförvaltning kan anses likvärdig med fattat beslut 
innebärande att ett nytt beslut i kommunfullmäktige inte erfordras. 
 

Ärendet 
Ärendet gäller tillämpning av styrmodellen för 
fastighetsförvaltningen Drakfastigheter och de ekonomiska 
konsekvenserna som följer för både nämnder och 
fastighetsförvaltningen från och med införandet år 2021.  
 
Denna tjänsteskrivelse innehåller redovisning och förslag till 
tillämpning av styrmodell, som kommunstyrelsen beslutade 2020-03-
16 § 68 skulle lämnas till kommunstyrelsens sammanträde 14 
september. 
 
Förslaget berör enbart kommunens interna rutiner för lokal- och 
städkostnader. De externa avtalen är oförändrade. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras 
med följande motivering: 
 

för att komplettera ärendet i de delar som inte är tillräckligt 
genomlysta inför dagens beslut. 

 
I andra hand, om återremissen faller, yrkar Stefan Falk (L) på att 
ärendet hänskjuts till kommunfullmäktige för avgörande. 
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Liza-Maria Norlin (KD) och Alicja Kapica (M) instämmer med 
Stefan Falks (L) yrkanden. 
 
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels att 
ärendet återremitteras, dels bifall till kommunstyrelsekontorets 
förslag och dels att ärendet hänskjutas till kommunfullmäktige för 
avgörande. 
 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Vidare konstaterar han att det finns två förslag till beslut, dels 
kommunstyrelsekontorets förslag och dels att ärendet hänskjuts till 
kommunfullmäktige för avgörande. Han ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsekontorets förslag. 

Reservation 
Viktoria Jansson (M), Alicja Kapica (M), Bertil Kjellberg (M), Liza-
Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00738-1 

Uppföljning av beslut 
Uppföljning sker i samband rapportering av månad-, delår- och 
årsredovisning. 
 
_ _ _ _ 
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§ 168  Motion (KD) angående förstudie av 
kulturhus/kongresshall 
 (KS-2019-01115-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 

Ärendet 
Ärendet handlar om svar på en motion från kristdemokraterna med 
förslag på att en förstudie ska genomföras för att undersöka hur ett 
kulturhus/kongresshall ska kunna byggas i samarbete med 
näringslivet. 

Överläggning 
Liza-Maria Norlin (KD), Stefan Falk (L) och Alicja Kapica (M) 
yrkar bifall till motionen. 
  
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Liza-Maria Norlin (KD), Viktoria Jansson (M), Alicja Kapica (M), 
Bertil Kjellberg (M) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-08-18 - § 26 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-01115-7 
• Näringslivsbolaget i Sundsvall AB protokoll 2020-02-20 § 20 
• Näringslivsbolaget i Sundsvall AB skrivelse 2020-02-17 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-25 § 47 
• Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-11 § 36 
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• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-03-03 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-25 § 37 
• Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-03-11 § 34 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2020-02-12 
• Motion (KD) angående utredning av kongresshall 
 
_ _ _ _ 
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§ 169  Motion (L) om att öppna en parklek i 
Sundsvall 
 (KS-2019-00982-7) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  
 

Ärendet 
Liberalerna föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
öppna en parklek på lämplig plats i Sundsvalls kommun. Ärendet är 
ett förslag på beslut på motionen.  

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är avslag till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-08-18 - § 27 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2019-00982-7 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-03-25 §49 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-02-17 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-25 § 36 
• Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-12-18 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-04-22 § 41  
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• Barn- och utbildningskontorets skrivelse 2020-02-10 
• Motion (L) om att öppna en parklek i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 170  Motion (L) parasportotek i Sundsvall 
 (KS-2017-00716-9) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Liberalerna har lämnat in en motion där motionärerna yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen:  
  

• etablerar ett parasportotek i Sundsvall  
• ser över möjligheterna att utöka Sportoteket så att de även kan 

låna ut anpassad idrottsutrustning som till exempel sit-ski och 
skridskokälkar  

• undersöker möjligheterna till samarbete över 
kommungränserna så att även mer ovanlig utrustning kan 
tillhandahållas 

Överläggning 
Alicja Kapica (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Alicja 
Kapicas (M) förslag. 
 
Anders Hedenius (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är avslag till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Viktoria Jansson (M), Alicja Kapica (M), Bertil Kjellberg (M), Liza-
Maria Norlin (KD) och Stefan Falk (L) reserverar sig mot beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-08-18 - § 28 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2017-00716-9 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-29 § 211 
• Motion (L) parasportotek i Sundsvall 
 
_ _ _ _ 
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§ 171  Motion (L) angående fler kommunala 
naturreservat 
 (KS-2020-00269-6) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 

Ärendet 
Liberalerna har lämnat en motion om att kommunen ska ta fram en 
kommunövergripande plan för bevarande av skyddsvärd natur. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Liza-Maria Norlin (KD) instämmer i Stefan Falks (L) förslag. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L) och Liza-Maria Norlin (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-08-18 - § 29 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2020-00269-6 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-05-20 §100 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-04-24 
• Miljönämndens protokoll 2020-05-12 §26 
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• Miljökontorets skrivelse 2020-04-17 
• Motion (L) angående fler kommunala naturvårdsreservat 
 
_ _ _ _ 
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§ 172  Motion (L) gör vinterväghållningen mer 
kostnadseffektiv 
 (KS-2018-00543-9) 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 

Ärendet 
Stefan Falk (L) och Lars Holmgren (L) har för Liberalernas räkning 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige, där de föreslår att 
uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en logistikanalys för att 
vintern 2017-2018 års snöröjning. Det här ärendet är ett svar på den 
inlämnade motionen. 

Överläggning 
Stefan Falk (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Alicja Kapica (M) instämmer i Stefan Falks (L) förslag. 
 
Bodil Hansson (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag som är avslag till motionen. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels bifall 
till motionen och dels bifall till plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. Han ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets 
förslag. 

Reservation 
Stefan Falk (L), Viktoria Jansson (M), Alicja Kapica (M) och Bertil 
Kjellberg (M) reserverar sig mot beslutet. 

Deltagande i beslut 
Liza-Maria Norlin (KD) meddelar att hon återkommer i ärendet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och deltar därför inte i dagens 
beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 

- 2020-08-18 - § 30 
• Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00543-9 
• Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-01-29 § 17 
• Stadsbyggnadskontorets skrivelse 2020-01-06 
• Missivbrev 
• Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-01-22 § 5 
• Motion (L) gör vinterväghållningen mer kostnadseffektiv 
 
_ _ _ _ 
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§ 173  Delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen av nedanstående delegationsbeslut. 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens 
delegeringsordning. 
 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen 
innebär inte att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer 
delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som 
fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 
 
Beslut fattade av kommunstyrelsens utskott: 
Besluten återfinns i respektive utskotts protokoll. 

 
• Personalutskottet den 16 juni 2020: 

 
 § 16 Årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete 2020 
 § 17 Uppföljning av sjukfrånvaro juni 2020 
 § 18 Organisation och befattningsstruktur för 

Sundsvalls kommuns HR-funktion 
  

 
 

• Service- och förvaltningsutskottet den 25 augusti 2020: 
 

 § 51 Lucksta förskola, ombyggnation - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 52 Lövhyddans förskola, ombyggnation - medel 
ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 53 Malandsbadet, fortsatta tekniska åtgärder för 
anläggningsdrift säsongen 2020 - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 54 Västermalms skola, teknikprogrammet 
verkstad och serverrum - medel ur 
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investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 
 § 55 Solstrålens förskola, energiåtgärder 

ventilationsbyte - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 56 Solstrålens förskola, arbetsmiljöåtgärder 
ventilationsbyte - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 57 Västermalms skola, ombyggnation för 
särskolan metodkök - medel ur investeringsbudget 
för förvaltningsfastigheter 

 § 61 Remissvar Ny regional utvecklingsstrategi för 
Jämtland län 

 § 63 Hemställan om justerat utbud kollektivtrafik i 
Sundsvalls kommun enligt MRP 2021-2022 

 
• Finans- och näringslivsutskottet den 25 augusti 2020: 

 
 § 55 Ekonomisk månadsrapport juli 2020 
 § 56 Donationsmedelsrapport januari-april 2020 
 § 61 Malandsbadet, fortsatta tekniska åtgärder för 

anläggningsdrift säsongen 2020 - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 62 Lucksta förskola, ombyggnation - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 63 Lövhyddans förskola, ombyggnation - medel 
ur investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 § 64 Solstrålens förskola, energiåtgärder 
ventilationsbyte - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 65 Solstrålens förskola, arbetsmiljöåtgärder 
ventilationsbyte - medel ur investeringsbudget för 
förvaltningsfastigheter 

 § 66 Västermalms skola, ombyggnation för 
särskolan metodkök - medel ur investeringsbudget 
för förvaltningsfastigheter 

 § 67 Västermalms skola, teknikprogrammet 
verkstad och serverrum - medel ur 
investeringsbudget för förvaltningsfastigheter 

 
Delgivningskvitton: 

• KS-2020-00675 Beslut med anledning av upptäckta 
föroreningar 2020-972 

• KS-2020-00675 Beslut med anledning av upptäckta 
föroreningar på Lövsätt 240, Sundsvalls kommun 
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• KS-2020-00762 Beslut med anledning av markföroreningar 
inom fastigheten Fyrbåken 4, Sundsvalls kommun 

• KS-2020-00764 Beslut gällande genomförd riskbedömning 
och slutredovisning för Drakfastigheter på fastigheten Alnö-
Usland 133 

• KS-2020-00790 Beslut om avgift för tillsyn enligt 
miljöbalken. Miljökontoret dnr 2020-00043, 
Södermalmsskolan 1 

 
Investeringsbeslut: 

• KS-2020-00646 Stöde förskola energieffektiviseringsåtgärder 
• KS-2020-00647 Vallens förskola 

energieffektiviseringsåtgärder 
• KS-2020-00683 Bredsands skola verksamhetsanpassning 
• KS-2020-00710 Bredsands skola, genomförande av 

verksamhetsanpassningar 
 
Tilldelningsbeslut: 

• KS-2018-00640 Tilldelningsbeslut Golvarbeten (UH-2018-
173) 

• KS-2018-00946 Tilldelningsbeslut Kyl- värme- och 
kombivagnar (UH-2019-437) 

• KS-2018-00983 Tilldelningsbeslut Byggnadsarbeten (UH-
2018-139) 

• KS-2019-00365 Tilldelningsbeslut Arbetskläder 
Anbudsområde 1 (UH-2018-538) 

• KS-2019-00451 Tilldelningsbeslut Låssystem och nycklar 
(UH-2019-205) 

• KS-2019-00879 Tilldelningsbeslut Utbildning inom HR (UH-
2019-344) 

• KS-2019-00913 Tilldelningsbeslut Kommunikationstjänster 
(UH-2019-31) 

• KS-2019-00926 Tilldelningsbeslut Gardiner sömnad och 
montering (UH-2018-786) 

• KS-2019-00927 Tilldelningsbeslut Skanning av 
leverantörsfakturor (UH-2019-51) 

• KS-2019-00956 Tilldelningsbeslut Friskvård 2020 (UH-2019-
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165) 
 
Yttranden: 

• KS-2020-00516 Regional Innovationsstrategi Smart Spec 
Västernorrland 

• KS-2020-00616 DP Flytande bostäder Stenstaden 1:4 
Östermalm 1:6 

• KS-2020-00616 Samråd - detaljplan för flytande bostäder 
Stenstaden 1:4 Östermalm 1:6 

• KS-2020-00629 Yttrande samråd VA-utbyggnad 
Bergafjärden 

• KS-2020-00657 Samråd-detaljplan för tågstation i 
Njurundabommen 

• KS-2020-00686 Yttrande tidig dialog inför planbesked Sköns 
Prästbord 1:95 m.fl. 

• KS-2020-00698 Samråd Detaljplan för byggrätt 
bostadsändamål Marna, Bergafjärden 

• KS-2020-00730 Granskning - Detaljplan VA-utbyggnad 
längs Njurundakusten, Bergafjärden 

• KS-2020-00761 Yttrande om om planbesked gällande ändrad 
markanvändning för Sköle 259, Matfors 

 
Övriga delegationsbeslut: 

• KS-2020-00625 beslut om utökning av låneram 2020 för 
Sundsvall Vatten AB och REKO Sundsvall AB 

• KS-2020-00681 Utdelning av avkastning 
donationsmedelsstiftelser för sommarverksamhet 2020 

• KS-2020-00688 delegation av beslutanderätt under 
kommundirektörens semester 2020-06-26 - 2020-08-11 

• KS-2020-00694 Projekt för ökad genomförandeförmåga - 
digitalt först 

• KS-2020-00695 Framtagande av tekniskt lösningsförslag för 
ny tjänst MS365, IT-grundplattform 

• KS-2020-00700 Sundsvalls kommuns hantering av 
medarbetare i riskgrupp utifrån Covid-19 

• KS-2020-00776 Val av ny representant i rekryteringsgrupp 
för rekrytering av kommundirektör 
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• KS-2020-00786-2 Delegationsbeslut tjänstekatalog 
servicecenter HR 2021 

 
Personalärenden: 
Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet. Övrig tid 
förvaras de hos HR-direktören på koncernstaben. 
 

• KS-2020-00012-2 Anmälan av delegationsbeslut 
personalärenden 

 
 

Nr i pärm Datum för beslut Beslut  
1 2020-05-28 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-10-01 

förlängning av tidigare beviljad ansökan 
2 2020-05-28 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-08-17 
3 2020-05-28 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-04-01 
4 2020-06-03 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-10-01 
5 2020-06-03 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 
6 2020-06-03 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 
7 2020-06-13 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-08-01 
8 2020-06-13 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 
9 2020-06-13 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 
10 2020-06-29 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 
11 2020-06-29 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 
12 2020-07-22 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-10-01 
13 2020-07-22 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 
14 2020-07-22 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-11-01 
15 2020-08-12 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 

förlängning av tidigare beviljad ansökan 
16 2020-08-24 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-10-01 
17 2020-08-24 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-10-01 
18 2020-08-25 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 
19 2020-08-26 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-08-17 
20 2020-08-26 Minskad arbetstid för äldre anställda fr.o.m. 2020-09-01 

 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2020-09-14 41 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 174  För kännedom 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga ärendena till handlingarna. 
 

Ärenden 
 

• Styrelseprotokoll:  
 Protokoll Mitt Sverige Vatten & Avfall AB 2020-

05-28 årsstämma 
 Protokoll Mitt Sverige Vatten & Avfall AB 2020-

05-28 
 Protokoll  Mitthem 2020-06-24 
 Protokoll REKO 2020-05-28 årsstämma 
 Protokoll  REKO 2020-05-29 
 Protokoll Sundsvall Vatten AB 2020-05-28 

årsstämma 
 Protokoll Sundsvall Vatten AB 2020-05-28 
 Protokoll SKFAB 2020-06-26 årsstämma 
 Protokoll Skönhetsrådet 2020-05-28 

 
_ _ _ _ 
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